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Bakalantka ve své práci zpracovala aktuální téma týkající se hospodaření bank, konkrétně České spořitelny, GE
Money Bank a Air Bank jako zástupců velkých, středních a malých bank dle klasifikace České národní banky.
Bakalantka při zpracování vycházela ze standardního vymezení banky, hospodaření bank a finanční analýzy
s jejími specifiky v bankovnictví. Dále pokračovala výpočtem hodnot hlavních poměrových ukazatelů v rámci
provádění finanční analýzy a jejich komparací mezi jednotlivými bankami. Výstupem práce jsou pak komentáře
v rámci komparace jednotlivých ukazatelů. V práci bakalantka prokázala znalosti z daného tématu. Při
zpracování práce byla bakalantka iniciativní a samostatná.

Připomínky a otázky k obhajobě:
1. Jaké jsou nedostatky použití čistého zisku při výpočtu rentability?
2. Jaké zásadní rozdíly vidíte v bankovní činnosti velkých zavedených bank a nových
malých bank v České republice?
Práce je doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň:

výborně
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